
ZÁPISNICA č. 4/2018 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 4. JÚNA 2018 

NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14 

 

 

Prítomní: Marian Podrazil, Alžbeta Šporerová, Igor Mravec, Matej Nagy, Marián Takács, 

Alexej Dobroľubov, Katarína Cigáňová, Kristína Lipovská, Branislav Pupala, Janette Ivanová 

Neprítomní:  

Hostia:  Juraj Štekláč, Marta Jurkovičová 

Začiatok: 17.15 h, ukončenie: 18.15 h 

 

P r o g r a m: 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie návrhu programu 

2. Juraj Štekláč – poslanec za mestskú časť Bratislava-Dúbravka 

- možnosti procesu zníženia hmotnosti školských tašiek 

- odhalenie pamätníka Deža Ursínyiho a možnosti sprievodných akcií v školách 

3. Návrh na   určenie   počtu     poslancov   Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  

Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018 - 2022  

4. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2018 – DO Bratislavský Fénix 

5. Rôzne 

6. Záver 

Ukončenie zasadnutia komisie. 

 

K bodu 1 

Predseda komisie školstva a mládeže Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie školstva 

a mládeže, oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať. 

Privítal hosťa – poslanca mestskej časti Bratislava-Dúbravka Juraja Štekláča a Martu 

Jurkovičovú – vedúcu oddelenia školstva, vzdelávania a športu. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie program zasadnutia komisie školstva 

a mládeže bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 10        za: 10      proti: 0        zdržal sa: 0 



K bodu 2 

Juraj Štekláč prezentoval informáciu možnosti procesu zníženia hmotnosti školských tašiek a 

odhalenie pamätníka Deža Ursínyiho vrátane možnosti sprievodných akcií v školách. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu možnosti procesu zníženia 

hmotnosti školských tašiek s pripomienkou, aby sa táto problematika riešila s riaditeľmi 

základných škôl, ktoré sú v právnej subjektivite. Spoluprácu prisľúbil aj člen komisie 

Branislav Pupala v rámci výskumu študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v 

Trnave.  

Hlasovanie: prítomní: 10         za: 10      proti: 0        zdržal sa: 0 

Komisia školstva a mládeže podporuje a odporúča odhalenie pamätníka Deža Ursínyiho 

vrátane možnosti sprievodných akcií v školách bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 10         za: 10     proti: 0       zdržal sa: 0 

 

K bodu 3  

Predseda komisie informoval členov Návrh na   určenie   počtu     poslancov   Miestneho 

zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie 

rokov 2018 - 2022. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh 

na určenie  počtu     poslancov   Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-

Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.  

Hlasovanie: prítomní: 10         za: 10      proti: 0        zdržal sa: 0 

 

K bodu 4 

Predseda komisie podal informáciu o Žiadosti o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2018 pre 

Detskú organizáciu Bratislavský Fénix v požadovanej sume 500,- EUR. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže neodporúča schváliť finančnú dotáciu v roku 2018 Detskej 

organizácii Bratislavský Fénix v sume 500,- EUR z dôvodu, že žiadosť nespĺňa náležitosti 

v súlade s všeobecne záväzným nariadením č. 1/2005 zo dňa 17.5.2005 o poskytovaní dotácií. 

Hlasovanie: prítomní: 10         za: 10      proti: 0        zdržal sa: 0 

 

 



K bodu 5 

Marta Jurkovičová podala informáciu o Dodatkoch k zriaďovacím listinám základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Komisia školstva a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Dodatky 

k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 10         za: 10      proti: 0        zdržal sa: 0 

 

- Členovia komisie školstva a mládeže navrhli na najbližšie zasadnutie komisie pozvať 

riaditeľa Základnej školy, Nejedlého 8 Bratislava – RNDr. Roberta Povchaniča. 

- Nasledujúce zasadnutie komisie školstva a mládeže sa bude konať 3. septembra 2018. 

 

K bodu 6 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 

a tajomníčke za prípravu materiálov. 

 

Bratislava 5. 06. 2018 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová, v. r.                                  Overil: Mgr. Marian Podrazil, v. r. 

                   tajomníčka komisie                                                        predseda komisie 


